
Programación 2º Ciclo de Ensino Primaria Área de Lingua Galega 
e Literatura

C
om

pe
te

nc
ia

s 
 b

ás
ic

as
 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA:

- Ser capaz de comprender e producir mensaxes orais que teñen finalidade didáctica ou 
son de uso cotiá.
- Ser capaz de participar activamente en intercambios comunicativos orais respetando as 
normas que os rixen.
- Ser capaz de comprender diferentes clases de textos escritos, incluíndo os de 
finalidade didáctica, os habituais en situacións cotiás de relación social ou os 
procedementos dos medios de comunicación.
- Ser capaz de poñer en práctica os coñecementos e as estratexias necesarias para 
escribir correctamente.
- Ser capaz de escribir textos relacionados co ámbito académico ou con situacións cotiás 
de relación social, así como textos de información e opinión.
- Ser capaz de ler e comprender de forma autónoma textos literarios  axeitados a súa 
idade e intereses.
- Ser capaz de comprender e utilizar a terminoloxía propia do ciclo.
- Ser capaz de manifestar interés pola lectura e a escritura como instrumentos para 
relacionarnos cos demais e para aprender.

COMPETENCIA MATEMÁTICA:
- Ser capaz de establecer a secuencia temporal dunha historia mediante a numeración e 
ordenación de viñetas.
- Ser capaz de identificar determinadas clases de palabras cuantificadoras.

COMPETENCIA NO COÑECEMENTO E A INTERACIÓN CO MUNDO FÍSICO:
- Ser capaz de comprender textos informativos relacionados co mundo físico que 
permiten coñecer mellor os elementos da natureza, a influencia e as relacións que 
manteñen os seres humanos co espacio no que viven.
- Ser capaz a través do traballo con mensaxes de caracter publicitario á creación de 
hábitos de consumo responsable.

COMPETENCIA NO TRATAMENTO DA INFORMACIÓN E COMPETENCIA DIXITAL:
- Ser capaz de seleccionar, comprender e transmitir información.
- Ser capaz de comprender diferentes tipos de textos, relacións de imaxes, …. expostos 
en diferentes formatos.
- Ser capaz de realizar actividades utilizando as ferramentas informáticas apropiadas a 
súa idade.
- Iniciar o uso da pizarra dixital mediante actividades relacionadas coa área.

COMPETENCIA SOCIAL E CIDADÁ:
- Ser capaz de entender e utilizar a lingua como instrumetno básico na comunicación 
humana, entendida como o conxunto de habilidades necesarias para a convivencia.
- Ser capaz de aprender a comunicarse cos demais e comprender o que os outros nos 
transmiten.
- Ser capaz de tomar contacto e valorar outras realidades diferentes á nosa e facilitar a 
erradicación de prexuicios e imaxes estereotipadas.

COMPETENCIA CULTURAL E ARTÍSTICA:
- Ser capaz de ler e valorar mediante a lectura obras literarias infantís de diferentes 
épocas e culturas.
- Ser capaz de desenvolver habilidades propias da educación artística a través dos 
debuxos e fotografias que acompañan os textos.
- Ser capaz de facer creacións plásticas a partir de contidos lingüísticos.

COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER:
- Ser capaz de facer un uso correcto da lingua como ferramenta básica do aprendizaxe.
- Ser capaz de ler e acceder ó coñecemento así como escribir para reelaborar e asimilar 
os contidos.



- Ser capaz de mellorar a velocidade lectora ou a compensión, así como a correcta 
expresión dos coñecementos.
- Ser capaz de favorecer o desenvolvemento da aprendizaxe a través de actividades 
relacionadas coa atención, a memoria ou a construción do significado.

COMPETENCIA DE AUTONOMÍA E INICIATIVA PERSOAL:
- Ser capaz de realizar autónomamente os traballos da área de lingua.
- Ser capaz de demostrar o que saben nese momento.
- Ser capaz de poñerse no lugar do outro.
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  ● Aprender a escoitar.

● Expresar oralmente e por escrito opinións persoais.
● Ser capaz de corrixir e mellorar o xeito de expresarse.
● Diferenciar os feitos das opinións.
● Aprender a valorar a lectura e a escritura.
● Mostrar interese por falar e escribir correctamente.
● Desenvolver hábitos de respecto á diversidade lingüística.

● Ler un texto narrativo de maneira expresiva, con entoación e velocidade axeitadas.
● Ler entendendo o sentido do texto.
● Comprender os elementos fundamentais da narración.
● Ordenar os feitos da historia e escribir un resumo.
● Recoñecer os personaxes fantásticos do conto.
● Reflexionar sobre o comportamento das personaxes dunha narración.
● Mostrar unha actitude reflexiva ante os textos divulgativos.
● Ler un poema e descubrir a mensaxe que ten.
● Recitar e memorizar poemas.
● Realizar unha lectura dramatizada dun texto teatral.
● Identificar os elementos característicos do cómic.
● Resolver encrucillados e xeroglíficos.
● Escribir contos orixinais ou baseados en contos coñecidos.
● Resumir por escrito un texto narrativo ou informativo.
● Facer esquemas.
● Describir obxectos, imaxes,paisaxes, persoas, animais.
● Describir utilizando comparacións.
● Escribir unha carta e cubrir un sobre.
● Escribir colaboracións para un xornal.
● Contar experiencias vividas ou imaxinadas.
● Elaborar carteis divulgativos ou propagandísticos.
● Coidar a presentación dos textos escritos.
● Corrixir un texto que se escribiu revisando o contido e a puntuación..
● Comprender e aplicar o vocabulario relacionado cos textos e os temas a tratar .
● Aplicar o vocabulario relativo ás calidades dos obxectos.
● Utilizar o dicionario para buscar o significado das palabras.
● Recoñecer grupos nominais e substantivos.
● Recoñecer e utilizar os posesivos .
● Recoñecer os demostrativos.
● Recoñecer a utilidade dos cuantificadores.
● Comprender o concepto de verbo, infinitivo e conxugación.
● Recoñecer o número e a persoa nos verbos.
● Recoñecer os tempos verbais.
● Conxugar as formas verbais das tres conxugacións.
● Recoñecer e utilizar adverbios.
● Recoñecer e utilizar os enlaces.
● Utilizar correctamente as contraccións.
● Comprender o concepto de oración e identificar o suxeito e o predicado.
● Distinguir as clases de oracións segundo a intención do falante.
● Escribir correctamente palabras con acento gráfico.
● Usar correctamente a raia.
● Aprender a colocar correctamente os puntos suspensivos.



● Coidar a presentación dos textos escritos.
● Corrixir un texto que se escribiu revisando o contido e a puntuación..
● Utilizar correctamente  palabras con h, b, v.
● Escribir correctamente verbos rematados en –ber / -ver, -bir / vir.
● Escribir correctamente palabras con -es, -ex.
● Escribir correctamente palabras sen “l” e sen “n”.
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  3º CURSO.

PRIMEIRA AVALIACIÓN:

UNIDADE 1: Aprender a escoitar, 
pronunciar ben, a comunicación, o punto, 
os sentimentos, qué escribimos?

UNIDADE 2: Recoñecer polo ton da voz, 
utilizar o ton axeitado, a lingua, uso de c e 
qu, escribir unha invitación.

UNIDADE 3: Adiviñar palabras, presentarse 
en público, oracións e palabras, uso de g e 
gu, a diérese,palabras de movemento, 
escribir sobre un mesmo.

UNIDADE 4: Saber de que se trata, iniciar 
unha conversa, sons e letras, palabras con 
h, partes dun animal,describir animais.

UNIDADE 5: Escoitar narracións de 
contos,resumir un conto coñecido, a sílaba 
e o diptongo, os signos de interrogación e 
de admiración,escribir unha felicitación. 

SEGUNDA AVALIACIÓN:

UNIDADE 6: Entender as ordes de traballo, 
expresarse con xestos, clases de sílabas, 
uso de z e c, escribir un conto (I).

UNIDADE 7: Escoitar cunha atención 
especial,improvisar a partir dunha palabra, 
os substantivos, uso de r e rr, describir 
persoas.

UNIDADE 8: Escoitar as noticias, comentar 
unha noticia, o xénero dos substantivos, 
palabras con x, escribir diálogos.

UNIDADE 9: Informarse sobre o tempo, ler 
en grupo, o número dos substantivos, a 

4º CURSO

PRIMEIRA AVALIACIÓN: 
Unidades 1, 2, 3, 4 e 5.

Actitude atenta cando os demais falan.
Escoita atenta de narracións orais.
Valoración da lectura e da escritura.
Actitude reflexiva ante os contidos 
divulgativos.
Expresión de opinións persoais e respecto 
polas ideas dos demais.

Lectura expresiva e comprensiva.
Ordenación de secuencias narrativas.
Recitado de romances.
Descrición precisa da situación dun 
obxecto.
Descrición de escenas.
Redacción e corrección de textos (contido e 
puntuación).

O grupo nominal e o substantivo.
Os posesivos.
Os demostrativos.
Os cuantificadores.
O verbo, o infinitivo e a conxugación verbal.
O parágrafo.
A raia.
A sílaba tónica e o acento gráfico.
Clasificación de palabras polo acento.
Formación de palabras por derivación.
Formación de familias de palabras.
Uso de diferentes dicionarios.

SEGUNDA AVALIACIÓN: 
Unidades 6, 7, 8, 9, 10.

Interese por falar e escribir con corrección.
Uso do sentido do humor sen ofender aos 
demais.
Gusto pola lectura recreativa en grupo.
Curiosidade polos textos literarios.
Respecto da quenda de palabra.
Aceptación das correccións que nos fan os 
demais.
Esforzo por presentar os escritos de 
maneira axeitada.
Lectura comprensiva de textos narrativos, 
informativos, divulgativos e teatrais.
Compresión da ensinanza que transmite 
unha narración.
Identificación dos elementos fundamentais 



partición das palabras, escribir unha postal.

UNIDADE 10: Facer preguntas, os 
determinantes, o artigo, a coma, as 
posicións, describir un lugar.

TERCEIRA AVALIACIÓN:

UNIDADE 11: Preguntar enderezos,os 
adxectivos, uso de br e bl, escribir un conto 
(II).

UNIDADE 12: Deducir significados, o 
xénero e o número dos adxectivos, uso de 
mb e mp, escribir instrucións.

UNIDADE 13: Crear rimas e 
pareados,memorizar e recitar poemas, os 
pronomes persoais, uso de b, a saúde, 
escribir un diario.

UNIDADE 14: Comunicarse por teléfono, o 
verbo, uso de v, escribir un anuncio.

UNIDADE 15: Identificar a finalidade dunha 
narración, o tempo verbal, os dous puntos, 
escribir preguntas.

da narración.
Resumo de textos.
Recoñecemento de elementos 
humorísticos.
Ordenación dunha secuencia narrativa.
Descrición oral e escrita de personaxes, 
imaxes, paisaxes.
Redacción de cartas.
Redacción e corrección de textos.
Elaboración de viñetas de cómic.
Uso das ferramentas do procesador de 
textos.
Clasificación de formas verbais segundo a 
conxugación.
O número e a persoa do verbo.
Conxugación de verbos (tempos simples de 
Indicativo).
Recoñecemento e análise de formas 
verbais.
Palabras con h.
Palabras con b.
Palabras con v.
Verbos rematados en –ber / -ver.
Verbos rematados en –bir / -vir.
Buscas no dicionario.
Identificación de sinónimos.

TERCEIRA AVALIACIÓN: 
Unidades 11, 12, 13, 14, 15.
Escoita atenta de mensaxes diversas.
Valoración d importancia da linguaxe.
Interese e respecto pola opinión dos 
demais.
Curiosidade polos recursos poéticos.
Lectura comprensiva e expresiva.
Identificación dos trazos típicos dun texto 
teatral.
Transformación do final dun conto.
Recitado e exploración de poemas.
Comprensión da ensinanza que transmite a 
narración.
Extracción de datos dunha exposición oral.
Identificación de opinións nos textos 
informativos.
Actitude reflexiva ante os textos 
informativos.
Descrición de obxectos.
Redacción de descricións utilizando 
comparacións.
Elaboración de textos xornalísticos.
Elaboración de esquemas.
Confección dun cartel.
Creación de caligramas.
Resolución de encrucillados e xeroglíficos.
Uso da Internet.
Gusto pola escritura como medio de 
expresión persoal.
Os verbos ser e ir.
Conxugación e análise de verbos.



 
A

va
lia

ci
ón

Criterios de avaliación
-Participar en situacións comunicativas que se dan na aula (reais ou simuladas) e 
que correspondan a diversa tipoloxía (conversa, expresión espontánea, asemblea, 
debate) e a diversos obxectivos comunicativos, respectando as normas que rexen 
estas situacións.
-Comprender textos orais de uso cotián, extraendo o senso global das mensaxes 
orais. Usar estratexias elementais para comprender as mensaxes que escoitan
as nenas e os nenos atendendo a sinais relevantes como o ton de voz, a entoación, 
os xestos e formulando preguntas coherentes que axuden á comprensión.
-Producir textos orais (explicacións sinxelas, exposicións, narracións...) presentando 
coherentemente ideas, estados de ánimo, sentimentos, emocións, feitos, vivencias e 
opinións.
-Memorizar e reproducir textos orais propios da literatura popular empregando a 
pronuncia e entoación adecuadas.
-Detectar e comprender a información explícita en textos escritos (en soporte papel 
ou dixital) realizando inferencias directas sobre o seu contido.
-Elaborar e reescribir textos escritos de diferente tipoloxía e formato (impreso e/ou 
multimedia) acordes a diversas situacións funcionais cotiás (cartas, avisos, 
solicitudes, instrucións, normas, anuncios, noticias) e literarias (contos, poesías, 
cómics) empregando estratexias de planificación, de textualización e de revisión
de escritos.
-Ler expresivamente textos de tipoloxía variada (entre os traballados e/ou elaborados 
na aula) con fluidez e entoación adecuadas vinculadas á puntuación e á 
intencionalidade e coa velocidade apropiada  segundo o tipo de texto e o obxectivo 
lector (ler para deleitar outras persoas, ler para dar a coñecer un texto propio, ler 
para compartir información dun texto único na aula).
-Empregar as bibliotecas de aula e de centro con certa autonomía como fonte de 
información e como lugar que proporciona recursos relacionados coa lectura
por pracer. 
-Reflexionar sobre como algúns cambios nas palabras,  enunciados e textos 
producen modificacións  comprensivas e expresivas.
-Utilizar de xeito intuitivo terminoloxía relacionada coa tipoloxía textual, os tempos 
verbais (presente, futuro e pasado), os adxectivos cualificativos, os determinantes e 
algúns aspectos relativos á semántica como antónimos e sinónimos, cando se 
realicen  actividades de comprensión e de expresión orais e escritas.
-Usar as experiencias coas diversas linguas que coñece ou está a aprender para 
realizar análises e comparacións que lle permitan establecer melloras na súa 
expresión e comprensión.

Mínimos esixibles

• Lectura comprensiva con velocidade e entoación axeitada de textos narrativos, 
informativos, dramáticos e poéticos.
• Identificación de refráns.
• Expresión oral clara e correcta.
• Escritura de textos narrativos, descritivos, diálogos… utilizando correctamente a 
puntuación, con caligrafía clara e respectando as regras ortográficas estudadas.
• Elaboración de esquemas e resumos de textos.
•  O grupo nominal.
• Substantivos, adxectivos, posesivos, demostrativo. Xénero e número
• Verbos.Tempo, número e persoa. 
• Oración. Suxeito e  predicado.
• Palabras agudas, graves e esdrúxulas. 
• Utilización do vocabulario estudado.
• Xentilicios. 
• Palabras derivadas. Familias de palabras. Aumantativos e diminutivos.
• Busca de palabras no dicionario.



Procedementos e instrumentos de avaliación

●Observación directa.
● Análise de tarefas e actividades encomendadas.
● Intervención e preguntas orais.
● Comprobación de traballos escritos.
● Probas orais e escritas.

Sistemas de cualificacións

Os  procedementos  e  instrumentos  de  avaliación  reseñados  no  apartado  anterior 
procurarán determinar:
Grao de adquisición das competencias básicas.
Nivel de consecución dos obxectivos mínimos.
Participación do alumnado nas actividades propostas.
Actitude cara as aprendizaxes e coidado dos materiais.
Actitude fronte o traballo cooperativo e a interación cos compañeiros.
Orde e limpeza na presentación dos traballos.
As medidas adoptadas para facilitar a aprendizaxe do alumnado, e o seu grao de 
adecuación e de éxito.
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Liñas metodolóxicas

 ●  Partir do nivel de desenvolvemento do alumnado.
 ●  Asegurar aprendizaxes construtivas e significativas.
 ●  Favorecer a aprendizaxe autónoma.
 ●  Potenciar a actividade e a creatividade.
 ●  Introducir as TIC (técnicas da información e da comunicación).
  ●  Fomentarase a resolución de conflitos e a convivencia entre o alumnado.
 ●  Potenciarase o respecto as diferencias e garantirase a inclusión do alumnado 
independentemente das súas características.
 ●  Utilizaranse tódolos recursos materiais, persoais e organizativos precisos para 
respostar axeitadamente as necesidades concretas dos nosos alumnos/as..

Materiais
– Libro do alumno, dicionario.
– CD-ROM de Recursos Didácticos.
– Caderno de actividades.
– Guía didáctica.
–  Murais.
– Encerado.

Recursos
-  Biblioteca de aula e de centro
-  Aula de informática.
-  Material didáctico: Láminas de observación
-  Recursos do entorno: (saídas, exposicións, teatro...)
-  Contos para intercambio
-  Recursos audiovisuais
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de -    Atención individualizada.
-    Adaptacións curriculares.
-    Asistencia ás aulas de PT e AL.
-   Axuda de coidadora.
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-Resolver adiviñas.
-Resolver encrucillados.
-Buscar palabras en sopa  de letras.
-Inventar fábulas.
-Buscar no dicionario.
-Entrar en páxinas web e buscar información.
-Escribir cartas ou en correo electrónico a unha persoa(real ou inventada).
-Correxir pequenos textos amplicando ar regras ortográficas estudias v/b x/s.....
-Facer receitas de cociña.
-Resumir un texto.
-Buscar personificación,comparcións e metáforas nun texto.
-Ler o xornal.
-Iinvertar ou comentar unha nova.
-Recitar e memorizar poemas.
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c. Participar nas celebracións de festas populares co Centro: magosto, entroido, samaín, 
maios. . 
Participar nas efemérides programadas polo equipo de Actividades Complementarias e 
Extraescolares: Día da Paz,. . .
Viaxes culturais.
Acudir á Casa da Cultura para presenciar os actos culturais que se nos ofrezan.  
Visita a casa das ciencias, aquarium e paseo pola cidade da Coruña. 
Visita a cooperativa vitivinícula de Valdeorras e a casa do concello.
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s • Procesador de textos: para facer pequenos escritos.

• Programas Clic sobre lingua galega.
• Busca de información.
• Procurara información na biblioteca do centro.
• As actividades de fomento da lectura quedan reflectidas no PLC.


